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Este é um resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) relativo ao Halagon. O seu objetivo 
é explicar o modo como a Agência avaliou este medicamento veterinário a fim de recomendar a sua 
autorização na União Europeia (UE), bem como as suas condições de utilização. Não tem por finalidade 
fornecer conselhos práticos sobre a utilização do Halagon. 

Para obter informações práticas sobre a utilização do Halagon, os donos ou cuidadores de animais devem 
ler o Folheto Informativo ou contactar o seu veterinário ou farmacêutico. 

O que é o Halagon e para que é utilizado? 

O Halagon é um medicamento veterinário utilizado no tratamento de vitelos recém-nascidos para 
prevenir ou reduzir a diarreia causada por um organismo designado Cryptosporidium parvum. Trata-se 
de um parasita pertencente à família dos «protozoários» que invade o sistema digestivo, causando 
diarreia. A infeção é conhecida como criptosporidiose. 

O medicamento veterinário contém a substância ativa halofuginona. 

O Halagon é um medicamento veterinário genérico, o que significa que é similar a um medicamento 
veterinário de referência já autorizado na União Europeia (UE) denominado Halocur. 

Como se utiliza o Halagon? 

O Halagon só pode ser obtido mediante receita médico-veterinária e está disponível na forma de solução 
oral (líquido para administrar pela boca). É administrado a vitelos recém-nascidos uma vez por dia 
durante uma semana. Para a prevenção da diarreia, o tratamento deve ser iniciado nas 24 a 48 horas 
após o nascimento; para a redução da diarreia, o tratamento deve ser iniciado nas 24 horas após o início 
da diarreia. O Halagon deve ser administrado após a alimentação. 

Para mais informações, consulte o Folheto Informativo. 
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Como funciona o Halagon? 

A substância ativa do Halagon, a halofuginona, previne o crescimento de Cryptosporidium parvum. 
Também limita a disseminação da doença ao prevenir a formação de oocistos, que são formados numa 
determinada fase do ciclo de vida do parasita e são excretados nas fezes. O mecanismo de ação exato da 
halofuginona é desconhecido. 

Como foi estudado o Halagon? 

A empresa apresentou informações sobre a qualidade e o fabrico do Halagon. Não foram necessários 
estudos adicionais, uma vez que o Halagon é uma solução oral à base de água que contém a mesma 
substância ativa e outros componentes do medicamento veterinário de referência, nas mesmas 
concentrações. 

Quais os benefícios e riscos do Halagon? 

Uma vez que o Halagon é um medicamento veterinário genérico, os seus benefícios e riscos são 
considerados idênticos aos do medicamento veterinário de referência. 

Quais as precauções a tomar pela pessoa que administra o medicamento ou 
entra em contacto com o animal? 

Foram incluídas informações de segurança no Resumo das Características do Medicamento e no Folheto 
Informativo do Halagon, incluindo as precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos donos ou 
cuidadores dos animais ao utilizar Halagon. As precauções a observar são as mesmas das do 
medicamento veterinário de referência, uma vez que o Halagon é um medicamento veterinário genérico. 

Qual é o intervalo de segurança em animais destinados à produção de 
alimentos? 

O intervalo de segurança é o período de tempo que deve ser respeitado, após a administração do 
medicamento veterinário, antes de o animal ser abatido e a sua carne utilizada para consumo humano. 

O intervalo de segurança para a carne derivada dos vitelos recém-nascidos tratados com o Halagon é de 
13 dias. 

Por que foi aprovado o Halagon? 

O Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) da Agência concluiu que, em conformidade com 
o exigido pela legislação da UE, o Halagon demonstrou ter uma qualidade comparável ao Halocur. Por 
conseguinte, o CVMP considerou que, à semelhança do Halocur, os seus benefícios são superiores aos 
riscos identificados. O Comité recomendou a aprovação do Halagon para utilização na UE. 

Outras informações sobre o Halagon 

Em 13/12/2016, a Comissão Europeia concedeu uma Autorização de Introdução no Mercado, válida para 
toda a União Europeia, para o medicamento veterinário Halagon. 

O EPAR completo relativo ao Halagon pode ser consultado no sítio Internet da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Para obter 
mais informações sobre o tratamento com o Halagon, os donos ou cuidadores de animais devem ler o 
Folheto Informativo ou contactar o seu veterinário ou farmacêutico. 
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O EPAR completo relativo ao medicamento veterinário de referência pode também ser consultado no sítio 
Internet da Agência. 

Este resumo foi atualizado pela última vez em outubro de 2016. 
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